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Komunikatë për shtyp  
 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit përfundon ditën e ofertimit të 
valës së 6-të  – pjesëmarrja e investitorëve arrin rekordin e nivelit të 

lartë 
 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit përfundoi ditën e ofertimit të 
valës së 6-të, dje, më 31 gusht 2005, me një sërë suksesesh të reja dhe të mëdha.  
 
Dr. Joachim Ruecker, Zëvendës Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm për Shtyllën e IV-të të BE-së iu drejtua pjesëmarrësve para hapjes 
së kutive të ofertave.  
 
Dr. Ruecker lavdëroi investitorët pjesëmarrës për përkushtimin e tyre në 
rindërtimin dhe revitalizimin e ekonomisë së Kosovës duke marrë pjesë në 
procesin e privatizimit. “Është koha që të investoni në Kosovë dhe mos të pritni 
më shumë,” tha ai. 
 
Zëvendës Kryeministri i Kosovës, z. Adem Salihaj, po ashtu mori pjesë dhe 
lavdëroi procesin e privatizimit.  
 
Anëtari i Bordit të AKM-së, Bahri Shabani, kryetar i BSPK-së, Ministri i 
Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri dhe Ministri i Ministrisë së 
Tregtisë dhe Industrisë ishin prezent dhe morën pjesë në hapjen e ofertave.  
 
z. Ahmet Shala, Zëvendës Drejtor Menaxhues i AKM-së për Ndërmarrje 
Shoqërore, përmendi në vijim të arriturat e reja kyçe: 
 

• 202 oferta valide të pranuara për ditën e ofertimit të valës së 6-të 
• 35 ndërmarrje të reja (Ndër.të.Re) ishin në dispozicion për shitje (asnjë 

ofertë nuk u pranua për një Ndër.të.Re). 
• 19 milion euro gjithsej u ofruan në raundin e parë të ofertimit. 
• 21 milion euro u ofruan gjithsej në raundin e dytë të ofertimit. 

 
Shifrat e detajuara të përkohshme të ditës së ofertimit të valës së 6-të janë dhënë 
më poshtë. 
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(vazhdon) 
Rezultatet e PËRKOHSHME të ditës së ofertimit të valës së 6-të 

EMRI I NDËR.TË.RË Çmimi i përkohshëm 
fitues i ofertimit 

Ndër.e.Re Restorant BALLKANI sh.p.k - Prizren 735,400€
Ndër.e.Re Mbushtorja sh.p.k - Prizren 866,250€
Ndër.e.Re LIRIA DYQANET JENI MAHALLE  sh.p.k - Prizren 286,250€
Ndër.e.Re LIRIA DEPOJA USHQIMORE  sh.p.k - Prizren 340,000€
Ndër.e.Re AUTO SHKOLLA- SHAM ILIRI sh.p.k - Prizren 201,250€
Ndër.e.Re RESTORANT STELLA sh.p.k - Prishtinë 608,750€
Ndër.e.Re LAVERTARI-BLEGTORI sh.p.k -Prishtinë 2,251,250€
Ndër.e.Re KORROTICA sh.p.k -Prishtinë 1,001,317€
Ndër.e.Re TRASING MEKANIZMI sh.p.k -Prishtinë 1,011,250€
Ndër.e.Re RESTORANT AFËRDITA sh.p.k -Prishtinë 512,361€
Ndër.e.Re HOTEL DRENICA sh.p.k -Prishtinë 189,999€
Ndër.e.Re TEKA COMMERC sh.p.k - Prishtinë 1,611,250€
Ndër.e.Re KOSOVARJA sh.p.k -Prishtinë 827,800€
Ndër.e.Re LLAPI SHTËPIA E MALLRAVE sh.p.k - Prishtinë 666,000€
Ndër.e.Re DYQANI LLAPI  sh.p.k -Prishtinë 110,000€
Ndër.e.Re LLAPI sh.p.k - Prishtinë €82,199€
Ndër.e.Re EUROMETAL sh.p.k -Gjilan 712,650€
Ndër.e.Re STACIONI BUJQËSOR ADMINI sh.p.k -Gjilan 473,535€
Ndër.e.Re STACIONI BUJQËSOR LIVOQ sh.p.k -Gjilan 131,750€
Ndër.e.Re STACIONI BUJQËSOR REPROQENDËR sh.p.k - Gjilan 303,600€
Ndër.e.Re DEPOJA DHE ZYRA EUROMETAL  sh.p.k -Gjilan 881,250€
Ndër.e.Re DEPOJA RUGOVA sh.p.k - Pejë 254,250€
Ndër.e.Re DEPOJA RUGOVA sh.p.k ISTOG- Pejë 261,249€
Ndër.e.Re TRANSPORTI MIRUSHA sh.p.k -Pejë 281,250€
Ndër.e.Re MIRUSHA sh.p.k -Pejë 571,250€
Ndër.e.Re KAFITERIA TEUTA sh.p.k -Pejë  213,250€
Ndër.e.Re KAFITERIA EXPRES sh.p.k -Pejë  42,250
Ndër.e.Re HOTEL PASHTRIKU sh.p.k –Pejë 2,301,249€
Ndër.e.Re RESTORANT RINIA sh.p.k -Pejë 302,250€
Ndër.e.Re FERMA BROJE- Mitrovicë  121,500€
Ndër.e.Re DEN sh.p.k -Mitrovicë  458,250€
Ndër.e.Re INDUSTRIALE TRASING sh.p.k 2,851,250€
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Ndër.e.Re TRASING FERIZAJ sh.p.k 164,105€
Ndër.e.Re TRASING BANJA E PEJËS sh.p.k 61,250€
GJITHSEJ SHITJET E PËRKOHSHME  21,687,464€

 
 

Dita e suksesshme e ofertimit të valës së 6-të përfundoi me një verë të 
suksesshme për AKM-në, në të cilën Ferronikeli u shit në maj, dita e ofertimit të 
valës së 5-të u mbajt në korrik dhe likuidimi filloi në mes të muajit gusht.  
 
AKM-ja me sukses shpalli 3 valët të 6-tën , 7-tën dhe të 8-tën dhe është duke e 
përgatitur shpalljen e valës e 9-të dhe të 10-të për në fund të vjeshtës.  
 
Për më tepër, do të ketë ngjarje të rëndësishme në muajin shtator dhe tetor:    
 
AKM-ja do të jetë nikoqire e seminarit për investitorë të interesuar në Grand 
Hotel, të premten më 9 shtator 2005, në orën 09:00.  
 
Dita e ofertimit të valës së 7-të do të jetë më 1 shtator 2005. 
Afati i fundit për parakualifikim është 14 shtatori 2005.  
 
Dita e ofertimit të valës së 8-të do të jetë 12 tetori 2005.  
Afati i fundit për parakualifikim është 5 tetori 2005. 
 
Do të ketë një numër të madh të ditëve të ofertimit në janar të vitit 2006, gjatë të 
cilave AKM-ja do t’i privatizoj pesë nga “Ndërmarrjet më të Rëndësishme” të 
Kosovës:  
 

• Vreshtari dhe Veraria  Rahoveci  
• Miniera e Magnezitit XIM Strezoc  
• Miniera e Magnezitit Goleshi 
• Grand Hoteli  
• Birraria e Pejës 

 
 
Zyrtarët e AKM-së bënë të ditur se ata besojnë fuqimisht se procesi i 
privatizimit po tregon një sukses të madh dhe të vrullshëm.  
 
“Investitorët në Kosovë kanë dëshmuar se ata besojnë në procesin e 
privatizimit”, tha Ahmet Shala.  “Ekipi i AKM-së do të vazhdoj të punoj shumë 
për të kryer procesin e privatizimit në mënyrë ligjore, të drejtë dhe transparente 
dhe tashmë që likuidimi ka filluar, AKM-ja me të vërtetë do të jetë në gjendje 
që të kryej punët e nevojshme për revitalizimin e ekonomisë së Kosovës. ” 

 
Për më shumë informata mbi privatizimin në Kosovë, ju lutem kontaktoni: 
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Departamentin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit për Privatizim 
++ 381-38-500-400 ext. 1255 

posta elektronike: soetenders@eumik.org 
www.kta-kosovo.org 
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